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------------------------------------------------------------------------------------------------Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

------------------------------------------------------------------------------------------------PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Wspólne posiedzenie trzech komisji otworzył pan Dariusz Witoń, wiceprzewodniczący
komisji środowiska.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad radni przyjęli bez uwag.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 6 osób za (6 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 3 wstrzymały się od
głosu (8 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób za, 1 wstrzymała się od głosu (6 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".
Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała pani Barbara Gmerek, wiceprezydent
miasta Kalisza. Wyjaśniła przy tym powody dla jakich konieczne było przygotowanie tego
projektu. Mianowicie, w chwili przygotowywania dokumentacji do projektu przyjętego
na sesji wrześniowej w załącznikach zabrakło jednego elementu, tzn. planu mobilności
miejskiej wobec czego nie było możliwe przesłanie uchwały w tym kształcie
do zaakceptowania przez wojewodę, a jednocześnie posługiwanie się nią w dalszej
procedurze ubiegania się o środki zewnętrzne.
Na pytanie radnego Eskana Darwicha, kto jest odpowiedzialny za całe to zamieszanie
i wynikającą z tego konieczność ponownego procedowania nad tym projektem pani
wiceprezydent odpowiedziała, że dokumentację na sesję wrześniową przygotowywali
pracownicy Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji pod kierunkiem ówczesnego
naczelnika, czyli pana Daniela Kaparuka. Radny Paweł Gołębiak zwrócił uwagę,
że niefortunnym jest formułowanie zarzutów pod adresem osoby, która nie jest obecna
i w związku z tym nie ma szansy na obronę. Z kolei radny Radosław Kołaciński podkreślił,

że mało istotnym jest w tej w chwili fakt nieobecności naczelnika, czy merytorycznego
wiceprezydenta Piotra Kościelnego, któremu podlegały te kwestie. Odpowiedzialnym
za sprawy miasta jest prezydent, który powinien być obecny na tym posiedzeniu, przeprosić
za całe zamieszanie i zwyczajnie wyjaśnić w kilku zdaniach w czym tkwi problem.
Pani Monika Otrębska – Juszczak, kierownik Biura Obsługi Inwestora i Pozyskiwania
Funduszy wyjaśniła, że fakt braku jednego z załączników wychwycony został dopiero
wczoraj, w momencie weryfikacji dokumentacji „Planu…” niezbędnej przy składaniu przez
miasto wniosku o dofinansowanie na termomodernizację przedszkoli i żłobków, kiedy
do wydziału przekazana została opinia Wydziału Ochrony Środowiska. Stąd konieczność
uzupełnienia brakującego elementu, a także zmiany i jak najszybszego przyjęcia uchwały,
by miasto mogło się zmieścić w obowiązujących przy aplikowaniu o środki terminach.
Radny Eskan Darwich zapytał o jaką kwotę aplikuje Miasto. Pani Monika Otrębska –
Juszczak poinformowała, że jest to 8 400 000,00 złotych. Radny Radosław Kołaciński zapytał
czy uchwalany „Plan…” nie powinien uwzględniać faktu likwidacji gimnazjów, skoro już
wiemy, że takowa nastąpi. Pani Anna Durlej, po naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji wyjaśniła, że „Plan …” jest dokumentem „żywym”, który jeśli zajdzie taka
potrzeba, będzie uaktualniany. Na ten moment ustawa wprowadzająca likwidację gimnazjów
nie została jeszcze uchwalona, więc nie ma podstaw, by w „Planie …”wprowadzać
jakiekolwiek zmiany.
Prowadzący obrady Dariusz Witoń zaproponował zakończenie dyskusji w tym punkcie
i przegłosowanie omówionego projektu uchwały.
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 6 osób za, 3 wstrzymały się od głosu
(9 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 5 osób za, 4 wstrzymały się
od głosu (9 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 4 osoby za, 2 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia
do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".
Głosowanie:
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 8 osób za, 1 wstrzymały się od głosu
(9 obecnych)
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej - 6 osób za, 3 wstrzymały się
od głosu (9 obecnych)
Komisja Budżetu i Finansów - 5 osoby za, 1 wstrzymały się od głosu (6 obecnych).
Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
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